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Rozprawa doktorska mgra Piotra Litwina koncentruje się wokół tematu 

kształtowania się poczucia własności ciała i roli, którą w tym procesie 

odgrywa łączenie wrażeń pochodzących z różnych modalności zmysłowych, 

zwłaszcza wzroku, dotyku i propriocepcji. Prace badawcze Doktoranta 

osadzone są w paradygmacie iluzji gumowej ręki, w ramach którego 

poczucie własności ciała zostaje przeniesione na przedmiot zewnętrzny. 

Metoda ta daje zatem możliwość eksperymentalnego manipulowania 

wrażeniem posiadania ciała. W konsekwencji stwarza też dogodne warunki 

do badania dynamiki procesu kształtowania się poczucia ciała oraz 

określenia stojącego za tym procesem mechanizmu. Zrozumienie tego 

ostatniego stanowiło nadrzędny cel pracy Doktoranta. Cel ten został 

zrealizowany poprzez empiryczną weryfikację hipotez płynących 

z dotychczasowych ujęć teoretycznych, autorską propozycję wprowadzenia 

pewnych modyfikacji do aktualnych modeli oraz poddanie ich testom 

eksperymentalnym. 

 

Rozprawa składa się z trzech artykułów opublikowanych w czasopismach 

indeksowanych w bazie Web of Science: Perception (IF = 1.490), 

Multisensory Research (IF = 1.553) oraz PLOS ONE (IF = 3.240). 

Wszystkie z wymienionych czasopism cieszą się uznaniem w między-

narodowym środowisku naukowym. Dwa pierwsze są adresowane 

w szczególności do badaczy procesów percepcyjnych. Trzecie 

z wymienionych (z najwyższym współczynnikiem wpływu) jest szeroko 

rozpoznawalnym pismem multidyscyplinarnym. Artykuły, wchodzące 

w skład rozprawy, zostały poprzedzone wprowadzeniem, pełniącym rolę 

rozbudowanego autoreferatu. Jeden z artykułów ma charakter przeglądowo-

teoretyczny, co istotne – doktorant jest jego jedynym autorem. Dwa 

pozostałe stanowią doniesienia z badań empirycznych i zostały 
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opublikowane wraz ze współautorami. Prace te zostały już poddane ocenie 

i spełniły odpowiednio wysokie standardy, stawiane przed publikacjami 

przez renomowane pisma międzynarodowe. W swojej recenzji skoncentruję 

się zatem przede wszystkim na ocenie rozprawy jako całości, czyniąc 

wcześniej pomniejsze uwagi do cząstkowych badań. 

 

Cykl artykułów otwiera publikacja z Perception, w której Doktorant pełni 

rolę drugiego i jednocześnie ostatniego autora. Wkład autorów nie został 

explicite określony, ale ponieważ obaj są autorami korespondencyjnymi 

można podejrzewać, że jest on w miarę porównywalny. Praca została 

poświęcona empirycznej weryfikacji Bayesowskiego modelu powstawania 

iluzji gumowej ręki, sformułowanego przez Samada i współpracowników 

(2015). W badaniu (N = 50) wykorzystano ruchomą platformę, która 

pozwalała na zmianę pozycji ręki osoby badanej bez jej świadomości. 

Wyniki wskazały, iż wbrew przewidywaniom modelu odległość między 

ręką gumową a rzeczywistą oraz stopień precyzji odbioru sygnałów 

proprioceptywnych nie przekładają się na siłę iluzji.  

 

Rezultat ten stał się dla Doktoranta punktem wyjścia do sformułowania 

autorskiej koncepcji kształtowania się iluzji gumowej ręki, a właściwie – do 

wprowadzenia znaczących modyfikacji do obliczeniowego modelu Samada 

i współpracowników (2015). Koncepcja ta została opisana w rozbudowa-

nym artykule przeglądowo-teoretycznym opublikowanym w Multisensory 

Research. Co warte podkreślenia, praca ta nie ogranicza się wyłącznie do 

prezentacji autorskiego podejścia, ale stanowi rzetelne i wyczerpujące 

kompendium wiedzy na temat współczesnych modeli kształtowania się 

iluzji gumowej ręki. Co równie istotne, kompendium to nie ma charakteru 

sprawozdawczego, ale stanowi krytyczne opracowanie prezentowanych 

modeli.  

 

Wyniki empirycznej weryfikacji swojej koncepcji Doktorant opisał 

w trzecim z kolei artykule, opublikowanym w PLOS ONE. Praca ta została 

przygotowana przez trzyosobowy zespół, w którym Doktorant pełnił rolę 

lidera. Wskazuje na to zarówno kolejność autorów, jak i opis ich 

indywidualnego wkładu. Badanie (N = 58, analizy przeprowadzono na 46 

przypadkach) wykazało, że siła iluzji gumowej ręki zmniejsza się wraz ze 

wzrostem odległości między ręką gumową a rzeczywistą, ale wyłącznie 

w przypadku braku lub uproszczonej stymulacji dotykowej. Precyzja 

odbioru sygnałów proprioceptywnych okazała się ponownie nie mieć 
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związku z siłą iluzji. Wyniki te częściowo potwierdziły hipotezy 

sformułowane w oparciu o autorski model Doktoranta. 

 

Rozprawa doktorska mgra Piotra Litwina jest bez wątpienia dziełem 

spójnym, posiada jasno określony cel i świadczy o konsekwentnej realizacji 

pogłębionego programu badawczego. Kluczowym atutem rozprawy jest 

uwzględnienie w jej ramach nie tylko prac empirycznych, ale także 

autorskiego modelu kształtowania się iluzji gumowej ręki. Na tym etapie 

rozwoju naukowego pogłębione prace teoretyczne zdarzają się relatywnie 

rzadko. Zdecydowana większość doktorantów (przynajmniej w ramach 

psychologii) ogranicza się do empirycznej weryfikacji hipotez 

wyprowadzonych z teorii sformułowanych przez innych badaczy. 

W przypadku pracy mgra Piotra Litwina mamy jednak do czynienia 

z chwalebnym wyjątkiem. Doktorant we wzorcowy i kompleksowy sposób 

realizuje kolejne etapy pracy naukowej. Rozpoczyna od zdefiniowania 

problemu badawczego, wyboru modelu teoretycznego, wyprowadzenia 

z niego hipotez i ich empirycznego zweryfikowania (artykuł pierwszy). 

Następnie poddaje krytyce dotychczasowy model i proponuje jego autorską 

modyfikację (artykuł drugi). Na tej podstawie formułuje nowe hipotezy, 

testuje je i przedstawia sugestie do dalszej pracy (artykuł trzeci). Wskazuje 

to na umiejętność sprawnego łączenia aktywności badawczej z refleksją 

teoretyczną. 

 

Co istotne, autorska koncepcja Doktoranta nie skupia się na selektywnie 

wybranym wycinku zjawisk związanych z iluzją gumowej ręki, ale odnosi 

się do wielu przejawów procesu kształtowania się poczucia własności ciała. 

Jest to bez wątpienia model zaawansowany, który może służyć zarówno 

opisowi, wyjaśnieniu, jak i predykcji. Został on sformułowany z dużą 

dbałością o to, by był testowalny empirycznie i by warunki jego 

falsyfikowalności były możliwe do zdefiniowania jeszcze przed 

przeprowadzeniem eksperymentu. Same eksperymenty zostały z kolei 

zaplanowane w ten sposób, by móc dostarczyć wyniki diagnostyczne dla 

testowanych modeli. Doktorant, przeprowadzając krytykę opisanych 

w literaturze prac eksperymentalnych, zauważa, że niejednokrotnie były one 

realizowane w sposób, który uniemożliwiał dostarczenie wyników 

niezgodnych z testowaną teorią. Ma zatem pełną świadomość błędów 

popełnionych przez poprzedników i sam skrzętnie się ich wystrzega. 

 

Eksperymenty opisane w artykule pierwszym i trzecim zostały zaplanowane 

i przeprowadzone poprawnie. Na pochwałę zasługuje dbałość o sprawdzenie 
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(mimo użycia wystandaryzowanego narzędzia), czy zmiana pozycji ręki 

osoby badanej faktycznie zachodziła poniżej progu jej świadomości. Warto 

też zwrócić uwagę na fakt, iż oszacowanie siły iluzji opierało się nie tylko 

na zmiennych samoopisowych, ale również psychofizjologicznych, tj. 

reakcji elektrodermalnej mierzonej w odpowiedzi na bodźce zagrażające 

gumowej ręce (artykuł pierwszy), oraz behawioralnych, a konkretnie 

wielkości dryfu percepcyjnego (artykuł trzeci). Przy czym, jak zauważa sam 

Doktorant, wskaźniki te są aktualnie krytykowane ze względu na ich słabe 

powiązanie z poczuciem własności ciała. W przyszłości należałoby zatem 

zastanowić się nad alternatywnym sposobem pomiaru siły iluzji. Zebrane 

dane zostały poddane analizom statystycznym, poprawnie dopasowanym do 

liczby przebadanych osób. Dyskusja wyników (poza ich interpretacją w 

świetle przyjętych założeń teoretycznych) obejmuje też refleksję nad 

ograniczeniami przeprowadzonych badań i dalszymi kierunkami ich 

rozwoju. 

 

Przechodząc z obowiązku do uwag krytycznych, można uznać, że pewnym 

mankamentem przeprowadzonych eksperymentów jest relatywnie mała 

liczba osób badanych. Faktem jest, że liczba ta nie odbiega od standardu 

przyjętego w literaturze przedmiotu. Opis analiz wskazuje jednak, że mogła 

ona zostać nieco lepiej dopasowana do przyjętego celu badawczego. Dla 

przykładu, w badaniu przedstawionym w artykule trzecim udział wzięło 58 

osób, z których 12 (~21%) nie zostało uwzględnionych w analizach, 

ponieważ nie doświadczyły one iluzji gumowej ręki. Efekty główne 

przeanalizowano przy użyciu testów nieparametrycznych ze względu na 

odbiegający od normalnego rozkład nasilenia iluzji, co prawdopodobnie jest 

immanentną cechą tego typu danych. Zwiększenie liczebności próby (nawet 

jeśli nie miałoby wpływu na rozkład danych) pozwoliłoby jednak 

zmniejszyć niepewność co do rzeczywistej wielkości efektów w przypadku 

niektórych warunków badania. Z kolei do przetestowania efektów 

interakcyjnych – które miały kluczowe znaczenie dla weryfikacji 

autorskiego modelu – użyto liniowych kwantylowych modeli mieszanych, 

uwzględniając trzy kwartyle, odpowiadające trzem poziomom nasilenia 

iluzji u osób badanych – słabemu, umiarkowanemu i silnemu. Analizę tę od 

strony formalnej przeprowadzono poprawnie. Biorąc jednak pod uwagę 

fakt, że analiza efektów interakcyjnych miała dostarczyć odpowiedzi 

dotyczących różnic indywidualnych między badanymi, zwiększenie 

liczebności próby byłoby czymś bez wątpienia pożądanym (por. Rouder 

& Haaf, 2018). Dość zastanawiającym wynikiem opisanym w artykule 

trzecim jest brak korelacji między wielkością dryfu proprioceptywnego 
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między różnymi warunkami zadania. Świadczy to o niskiej rzetelności tej 

miary i wskazuje na (wspomnianą już wyżej) konieczność opracowania 

nowych behawioralnych metod pomiaru siły iluzji. Z kwestii 

o marginalnym znaczeniu, podejrzewam, że w ostatnim zdaniu akapitu 

drugiego na stronie 11. trzeciego artykułu Doktorant opisuje wyniki  dla 

interakcji far distance – simple touch, a nie far distance – complex touch. 

 

Dodatkowo warto zauważyć, że w kontekście kształtowania się iluzji 

gumowej ręki ważną rolę może odgrywać zmienna, o której doktorant co 

prawda wspomina w artykułach, ale nie uwzględnia jej jednak w badaniach 

własnych, mianowice podatność na sugestię. Wysoka korelacja między siłą 

iluzji a indywidualną podatnością na sugestię (Fiorio et al., 2020; Lush et 

al., 2020) w zestawieniu z faktem, że aż 73-88% badanych doświadcza iluzji 

z powodu samego wpatrywania się w gumową rękę (Samad et al., 2015), 

świadczy o tym, że w jej powstawaniu kluczową rolę (obok procesów 

percepcyjnych) mogą odgrywać zmienne osobowościowe i procesy 

poznawcze. Wniosek ten przywodzi na myśl anegdotyczne już „badania” 

przeprowadzone przez Persingera (2001) z wykorzystaniem tzw. hełmu 

Boga. Persinger nakładał na głowy osób badanych kask z podpiętymi 

miedzianymi cewkami, które generowały słabe pole magnetyczne (rzędu 1-

5 mikrotesli) nad okolicami skroniowymi po stronie prawej. 

W konsekwencji tego zabiegu 80% osób badanych przyznawało się do 

odczuwania obecności w laboratorium obcego bytu (odrębnego od 

Persingera). Wyników tych nie udało się zreplikować zespołowi Granqvista 

po zatajeniu przed badanymi celu eksperymentu, a więc wyeliminowaniu 

efektu eksperymentatora (Granqvist et al., 2005). Badacze zauważyli 

jednak, że istotnym predyktorem nasilenia doświadczeń somato-

sensorycznych, rzekomo wywołanych stymulacją i zaraportowanych przez 

osoby badane, była właśnie podatność na sugestię. Mimo iż hełm Boga 

i gumowa ręka pochodzą z zupełnie różnych planet badawczych i cieszą się 

skrajnie różną estymą w środowisku naukowym, nie można wykluczyć, że 

efekty z nimi związane posiadają do pewnego stopnia wspólny mianownik 

w postaci podatności na sugestię. Rola zmiennych osobowościowych 

w kształtowaniu się iluzji gumowej ręki wydaje się zatem tropem wartym 

dalszego eksplorowania.   

 

Sądzę też, że kompleksowy model kształtowania się iluzji gumowej ręki 

(do opracowania np. w ramach przyszłego osiągnięcia habilitacyjnego 

Doktoranta) powinien zmierzyć się z pytaniem, czy różnice indywidualne w 

zakresie tego procesu mają charakter jakościowy, czy też wyłącznie 
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ilościowy (por. Rouder & Haaf, 2020). Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre 

osoby w ogóle takiej iluzji nie doświadczają, a inne doświadczają jej nawet 

przy braku stymulacji dotykowej może (choć nie musi) oznaczać, że mamy 

tu do czynienia z różnicami jakościowymi, za którymi stoją odmienne 

mechanizmy i których zrozumienie może wymagać opracowania różnych 

modeli. Z ciekawością będę zatem śledzić dalsze prace Doktoranta, aby 

dowiedzieć się, jak to wygląda w istocie rzeczy. 

 

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że prace wchodzące w skład rozprawy 

doktorskiej mgra Piotra Litwina zyskały już pewną rozpoznawalność 

w środowisku naukowym, na co wskazuje ich sumaryczna liczba cytowań 

(wg Google Scholar na dzień 16.08 wynosi ona 15). Prace te zostały 

zrealizowane w ramach trzech grantów NCN, z których dwa (Preludium 

i Etiuda) były kierowane przez Doktoranta. Świadczy to o jego wysokiej 

efektywności nie tylko w pracy naukowej, ale także w pozyskiwaniu na nią 

odpowiednich funduszy. Co istotne, Doktorant aktywnie wspiera dobre 

praktyki związane z otwartą nauką, zapewniając nieograniczony dostęp do 

danych, skryptów z analizami, a nawet materiałów video, ilustrujących 

przebieg manipulacji eksperymentalnych. Warto również wspomnieć, 

że mgr Piotr Litwin – poza artykułami wchodzącymi w skład rozprawy – 

opublikował także (indywidualnie lub we współautorstwie) szereg innych 

prac. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje artykuł napisany wspólnie 

z drem hab. Marcinem Miłkowskim, prof. IFiS PAN (Litwin & Miłkowski, 

2020). Praca ta zawiera pogłębioną i doskonale uargumentowaną krytykę 

teorii kodowania predykcyjnego. Mimo że praca ta ukazała się zaledwie rok 

temu, zdążyła odbić się już szerokim echem w świecie naukowym (liczba 

cytowań wg Google Scholar na dzień 16.08 wynosi 41).    

 

Zmierzając ku finalnej konkluzji, stwierdzam, że rozprawa doktorska mgra 

Piotra Litwina w pełni zasługuje na ocenę pozytywną. Doktorant wykazał 

się doskonałą znajomością literatury przedmiotu, umiejętnością jej 

krytycznego opracowania, wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak 

również zdolnością do trafnego zdiagnozowania ograniczeń 

dotychczasowych modeli i wskazania możliwych sposobów ich 

udoskonalenia i rozszerzenia. Ponadto przekonująco dowiódł też swojej 

umiejętności samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem paradygmatu iluzji gumowej ręki, w tym 

operacjonalizacji zmiennych, opracowania procedur eksperymentalnych, 

analizy uzyskanych wyników i ich interpretacji. Wszystkie arykuły, 

wchodzące w skład rozprawy doktorskiej, zostały napisane poprawnie pod 
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Wniosek o wyróżnienie pracy doktorskiej mgra Piotra Litwina, 

pt. Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych 

w procesie kształtowania się poczucia własności ciała, 

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi 

 

Celem pracy doktorskiej mgra Piotra Liwina jest zrozumienie mechanizmu 

stojącego za procesem kształtowania się poczucia własności ciała, 

a w szczególności roli, którą w tym procesie odgrywa integracja sygnałów 

z różnych modalności zmysłowych. Mimo licznych prób, mechanizm ten 

nie doczekał się dotychczas satysfakcjonującego opisu i wyjaśnienia. 

Podjęty przez Doktoranta problem badawczy ma zatem aktualny, oryginalny 

i nowatorski charakter.  

 

Doktorant nie poprzestaje na testowaniu hipotez płynących z modeli 

sformułowanych przez innych badaczy, ale proponuje własną, autorską 

koncepcję, którą również poddaje empirycznej weryfikacji. Oryginalność 

zaproponowanego przez niego ujęcia polega na przezwyciężeniu ograniczeń 

poprzednich modeli obliczeniowych, sformułowanych w nurcie 

probabilistycznej integracji multisensorycznej. Modele te z powodu 

nadmiernego zredukowania liczby istotnych czynników były częstokroć 

niefalsyfikowalne. Wady tej pozbawiony jest model zaproponowany przez 

mgra Piotra Litwina. 

 

Pomysłowość autorskiej koncepcji Doktoranta polega na włączeniu 

dodatkowych, istotnych czynników do dotychczasowych modeli 

probabilistycznej integracji multisensorycznej. Czynniki te to stopień 

czasoprzestrzennej złożoności dotykowej oraz siła uprzedniego powiązania 

sygnałów wzrokowych i somatosensorycznych.  

 

Projekt doktorski zrealizowany przez mgra Piotra Litwina posiada duże 

znaczenie dla wiedzy teoretycznej – sformułowana przez niego koncepcja, 

wraz z wynikami przeprowadzonych testów empirycznych, powinna 

stranowić punkt wyjścia do skonstruowania kolejnych, udoskonalonych 

modeli obliczeniowych. Ponadto uzyskane przez niego wyniki mogą mieć 




